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Välgörande uppfinning

Pennybridge ska rädda
välgörenhetsbranschen
Kreditkorten har gjort det svårare att skänka pengar
Örebro-innovationen Pennybridge pilottestas just
nu på McDonald’s i Örebro.
Planen är att snart sprida
välgörenhetsuppﬁnningen
till USA.
ÖREBRO. Pennybridge är upp-

funnen för att folk ska kunna
stötta flera företag på ett och
samma ställe.

Syftet är att förenkla för
både privatpersoner och
företag att ge pengar till välgörenhet.
– Tjänsten bygger på att
var och en har en egen gåvopott. Sen fördelar man sin
pott mellan olika ändamål genom vår tjänst, säger
Daniel Lundqvist, vd för
Pennybridge.

Tjänsten ska fungera som
en digital sparbössa, då nästan alla nu för tiden använder kreditkort och därmed
inte får tillbaka någon växel i handen.
– Förr i tiden lade många
människor sin växel i välgörenhetsbössan, så den minskade handeln med kontanter
har helt klart lett till en nega-

tiv inverkan på välgörenhetsbranschen, säger Magnus
Pojen, ägare av Örebros fyra
McDonalds-restauranger.
Örebroarna Daniel Lundqvist och Magnus Pojen är
de som ligger bakom projektet som än så länge inkluderar ett 40-tal ändamål.
Faller testet väl ut är de
redo att expandera utom-

lands, framför allt finns stort
intresse från USA, en marknad som lockar Daniel Lundqvist.
–USA är filantropins vagga och skulle passa perfekt
för vår tjänst. De följer projektet på nära håll och målsättningen är att introducera Pennybridge i landet 2015.
ERIK ÅBERG

Sämre villkor för privatanställda
Privatanställda inom äldreomsorgen har sämre löner
och villkor än kommunalt
anställda, skriver fackförbundet Kommunal i en
ny rapport.
STOCKHOLM. Enligt rapporten

som bland annat baseras på
Kommunals medarbetarundersökning får undersköterskor och vårdbiträden inom
privat äldreomsorg omkring
900 kronor mindre i lönekuvertet än kommunalt
anställda.

Det är också fler tidsbegränsat anställda och deltidsanställda på den privata sidan.
Kommunals ordförande
Annelie Nordström anser
att de privata aktörerna svikit sitt löfte.
– De privata vårdföretagen gick ut och sade, 2000
och 2001, att om de bara kom
in på välfärdsmarknaden så
skulle det bli bättre för personalen eftersom det skulle
bli konkurrens om arbetskraften. Det har vi inte sett
mycket av.
Samtidigt vill hon rikta en
känga till kommunerna som
hon anser är delansvariga.
– Alla vet att den största
utgiftsposten är personalen. Kommunerna har förstått att om ett privat före-

tag ska driva verksamheten
för mindre pengar än vad vi
själva driver den för, så kommer de vara tvungna att försämra arbetsvillkoren.

På en punkt håller han dock
med Kommunal.
– Om vi är överens om
någonting är det att kommunerna måste fundera över
äldrevården. De ersättningar som kommunerna betalar
räcker ofta inte till.
HELÉN PREUTZ/TT

STOCKHOLM. Den här veckan

kan de privatpersoner som
deklarerat elektroniskt och
ska få tillbaka pengar på
skatten se fram emot klirr
i kassan. Senast den 5 juni
ska pengarna finnas på kontot för dem som deklarerat
via internet, telefon eller
sms senast den 5 maj och
som anmält konto för skatteåterbetalning.
Från och med i dag är det
möjligt att gå in i e-tjänsten Skattekonto och se hur
mycket pengar man ska få
tillbaka.
Privatpersoner som deklarerat på pappersblankett får
sina pengar och slutskattebesked i augusti eller september och företagare som
deklarerat på papper får
pengarna i december.
Totalt e-deklarerade 5,2
miljoner personer, motsvarande 67 procent.
”Främst ser vi en ökad
användning av mobilt bankid, från 220 000 personer
förra året till över 660 000
i år”, säger Susanna Svensson, verksamhetsarkitekt
vid Skatteverket, i ett pressmeddelande. TT

Nytt rekord för
Volvo PV i Kina

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna slår ifrån sig.
–Jag blir lite förvånad, för
vår bild är den motsatta.
Han pekar på att SCB-statistik från 2011 visar att lönenivån inom privat omsorg
låg 1,7 procent över offentlig sektor.
Att det ﬁnns fler deltidsanställda inom privat äldreomsorg håller han dock med
om.
– Det har sin förklaring i
att det ofta är små växande
företag som erbjuder privat
äldreomsorg och som inte
har möjlighet att anställa så
många på heltid.
Enligt Tenelius omvandlas många av deltiderna till
heltidstjänster i takt med att
företagen växer.

Nu kommer
skatteåterbäringen

STOCKHOLM. Biltillverkaren

MINDRE I LÖNEKUVERTET. Kommunals nya rapport visar att privatanställda i äldrevården tjänar
mindre än de kommunanställda.
Foto: Nina Varumo TT

■ Privat respektive kommunal äldreomsorg
Här är några av slutsatserna
i Kommunals nya rapport
där man jämfört anställningsvillkor och löner i privat
respektive kommunal äldreomsorg:
32 procent av de som arbetar inom privat äldreomsorg
är tidsbegränsat anställda,
vilket är fyra procent ﬂer än
i kommunalt driven äldreomsorg.

69 procent av dem som
arbetar inom privat äldreomsorg är deltidsanställda,
jämfört med sex procent
inom kommunal äldreomsorg.
45 procent av dem som
arbetar inom privat äldreomsorg är ofrivilligt deltidsanställda, vilket är elva
procent ﬂer än i kommunal
äldreomsorg.

Heltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden
ﬁck i snitt 900 kronor mindre
i lönekuvertet, inklusive ob
och övertid, än kommunalt
anställda 2012.
Kommunals medlemmar i
privat äldreomsorg är mindre nöjda med sitt arbete
än anställda i kommunalt
driven äldreomsorg.
Fakta: Kommunal (TT)

Volvo PV:s försäljning ökade
med 13,4 procent i maj jämfört med maj i fjol, till 40449
bilar. Det var den elfte månaden i rad som försäljningen
växte, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
I Kina, som nu är Volvos
största marknad, var
ökningen under maj 60,9
procent. 7 104 bilar såldes
där, en ny rekordnivå.
Hittills i år har Volvo
sålt 185 881 bilar globalt,
en ökning av 10,5 procent
jämfört med motsvarande
period 2013. I Sverige sålde Volvo 33,5 procent fler
bilar än i maj i fjol, och Volvo hade en marknadsandel här på 21,5 procent. Där
pekar Volvo på att det fanns
en Robyn- och Zlataneffekt
som lyfte försäljningen efter
två framgångsrika reklamkampanjerna med de båda
kändisarna. Men i USA sjönk
försäljningen med 20,6 procent i maj. För helåret väntar
sig dock Volvo kunna vända
den negativa trenden. TT
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